
আকাইদ
�লখকঃ উমার ইবন মুহুা�াদআন-নাসাফী রিহমা��াহ

অনবুাদ- মহুা�াদআবদলু মাবদু

(১) সিফ��দর (sophist) িবপরী�ত আহললু হ� ব�লনঃ ব�সম�ূহর বা�ব অি��
িবদ�মান। এব�াপা�র �ানও স�ুমািণত।

(২) সিৃ�র জানার মাধ�ম হল িতনিটঃ স�ু ইি�য়, সত� সংবাদ,আকল (�বাধশি�)।

(৩) ইি�য় পাঁচিটঃ �বণ, দশ�ন, �াণ, �াদ ও�শ�।

(৪) এই ইি�য়��লার ��ত�কিট �স িজিনসই উপলি� কর�ত পা�র �যজন� �সিট�ক



গঠন করা হ�য়�ছ।

(৫) সত� সংবাদ দ�ুকার। একিট হল খব�র মতুাওয়ািতর। এিট এমন ব�ি�সমি� �থ�ক
মখুিনঃসতৃ সসুাব�� সংবাদ�ক ব�ল যারা ঐক�ব� হ�য় িমথ�া বল�বন এমনটা ক�না
করা যায় না। এিট সিুনি�ত �ান �দান ক�র। �যমনঃ অতীতকা�লর িবিভ� বাদশাহ
এবং দরূবত� িবিভ� শহ�রর �ান। ি�তীয় �কার হল রাস�ূলর সংবাদ িযিন ম'ুিজযা
�ারা সাহায��া�। এিট দালীিলক (deductive/অব�রাহী) �ান�কআবশ�ক ক�র। এ
প�িত�ত সাব�� �ান িন�য়তা ও অকাট�তার িদক �থ�ক সিুনি�তভা�ব সাব��
�া�নর সদশৃ।

(৬) আকল (�বাধশি�)ও�ান অজ��নর মাধ�ম।আক�ল �যিট �তঃিস�ভা�ব
(intuitively) সাব�� হয় �সিট সিুনি�ত। �যমনঃ ‘��ত�ক ব� �সই ব�র অংশ �থ�ক বড়
হওয়া’র �ান।

(৭) আক�ল �যিট দালীিলকভা�ব (deductively) সাব�� হয় �সিট ইকিতসািব
(acquired /অিজ�ত)।

(৮) ইলহাম (inspiration/ঐশী ��রণা) �কানিকছ�র িব��তা জানার মাধ�ম নয়
আহললু-হ��র িনকট।

(৯) জগৎ তার সম� উপাদানসহ স�ৃ। �কননা এিট ‘আইন’ (substance/�কীয় ব�)
এবং ‘আরাধ’ (attribute/ব�র �ণ) এর সমি�। ‘আইন’ হল যার ��ীয় অি��আ�ছ।
�সিট �যৗিগক অথবা অ�যৗিগক হয়। �যমনঃ ‘জাওহার’ (�মৗল), এমন কণা �যিট আর
িবভািজত হয় না। ‘আরাধ’ হল যার �কীয় অি�� নাই। তা িবিভ� ঘনব� এবং
�মৗলসম�ূহর ম�ধ� সিৃ� হয়। �যমনঃ িবিভ� রঙ, কাউন (ি�িত, গিত ইত�ািদ), �াদ ও
�াণসমহূ।

(১০) জগৎ�ক সিৃ�কারী হ�লনআ�াহ তাআলা। িযিন একক, অনািদ, িচর�ীব,
সব�শি�মান, সব��ানী, সব���াতা, সব���া, �াধীন ই�া-ইরাদার অিধকারী, �কান �বিশ��
(আরাধ) নন, ঘনব� নন, �মৗল নন, অ�ন�যাগ� নন, সসীম নন, সাংিখ�ক নন,
অংশিবিশ� নন, িবভািজত নন, অ�হীন। না িতিন হািককত �ারা বণ�না�যাগ�, আর না
ধরন �ারা। িতিন �া�ন (space) অব�ান ক�রন না আর না তার উপর �কান সময় (time)
অিতবািহত হয়। �কানিকছ�ই তার সদশৃ নয়। �কানিকছ�ই তার ইলম (�ান) এবং কুদরত
(শি�) এর বাই�র নয়।

(১১) তার ��ায় র�য়�ছ িচর�ন �ণাবলী। �স��লা িতিন ননআর না তার �থ�ক
িবি��। এ��লা হল �ান, শি�, জীবন, সামথ��, �বণ, দশ�ন, ই�া, চাওয়া, কম�, সিৃ�



করা, িরিজক �দান, কথা। িতিন এমন বাণী �ারা কথা ব�লন �য বাণী তার একিট �ণ,
িচর�ন। �যিট অ�র এবংআওয়াজ জাতীয় নয়। এই �ণ চ�প থাকা এবং অ�মতা
(�বাবা� ইত�ািদর) সা�থ সাংঘিষ�ক।আ�াহ তাআলা এই ��ণই কথা ব�লন, আ�দশ
ক�রন, িন�ষধ ক�রন, সংবাদ �দন।

(১২) কুরআনআ�াহ তাআলার বাণী, অস�ৃ। তা আমা�দর মসুহা�ফ িলিখত, আমা�দর
�ল�ব সংরি�ত, আমা�দর যবা�ন পিঠত, আমা�দর কণ��ারা �ত। (ত�ব) এস�ব �িব�
নয়।

(১৩) তাকবীন (সজৃন) আ�াহ তাআলার একিট অনািদ �ণ। এিটআ�াহ তাআলা িনজ
�ান এবং ই�ানসুা�র জগৎ এবং জগ�তর �িতিট উপাদান�ক অনািদকা�ল নয় বরং
তার অি��বান হওয়ার সম�য় সিৃ� করা�ক ব�ল।আমা�দর ম�ত এিট (এই �ণ) ‘সিৃজত’
নয়।

(১৪) ইরাদা (ই�া) আ�াহ তাআলার স�ায় র�য়�ছ এমন একিট অনািদ �ণ।

(১৫) আ�াহর দশ�ন বণ�না �ারা সসুাব��, আকলওঅস�ব ম�ন ক�র না। নকলী দিলল
(তথা ��রআন-হািদস) এ�স�ছ ঈমানদাররা আ�াহ�কআিখরা�ত �দখার ব�াপা�র। তাই
আ�াহ�ক �দখা যা�ব ত�ব �কান �া�ন নয়, ম�ুখামিুখ �কান িদ�ক নয়, �কান
আ�লাকরি� সং�যা�গ নয়, দশ�ক এবংআ�াহ তাআলার মা�ঝ �কান দরূ� সাব�� হয়
এমনভা�বও নয়।

(১৬) আ�াহ তাআলা বা�ার সম� ক�ম�র সিৃ�কত�া, চাই কুফর �হাক বা ঈমান, ইবাদত
�হাক িকংবা নাফরমানী। এসব িকছ�ই তার ই�া, চাওয়া, আ�দশ, ফায়সালা এবং
িনধ�ার�ণর মাধ��মই হয়।

(১৭) বা�ার ইখিতয়ারাধীন (ঐি�ক) িবিভ� কম�র�য়�ছ যার উপর িভি� ক�র তা�ক
পরু��ত করা হয় িকংবা সাজা �দওয়া হয়।

(১৮) এস�বর ম�ধ� ভাল (কম�) ��লা তার স�ি��তই হয়, আর ম� (কম�) ��লা তার
স�ি��ত হয় না।

(১৯) সামথ�� ক�ম�র সা�থ (িব�বচ�)। এিটই �কৃত শি� যা �ারা কম�সংগিঠত হয়। এই
শ� (সামথ��বান) তখনই বলা যা�ব যখন মাধ�ম ,উপকরণ, অ�সমহূ সব িঠকঠাক
থাক�ব। ‘তাকিলফ’ (দািয়� অপণ�) সিঠক হওয়া এই সাম�থ��র উপ�রই িনভ�র ক�র।

(১৯) বা�া�ক দায়ী (মকুা�াফ) করা যায় না, �য িবষ�য় তার সামথ�� নাই।

(২০) �কান মানষু �হা�রর পর ��ত ব�ি�র অনভু�ত ব�থা, �কান মানষু ভাঙার পর



কাঁচপা��র ভ�রুতা, এরকম যা িকছ�আ�ছ সবইআ�াহর সিৃ�।

(২১) এসব সিৃ��ত বা�ার �কান সজৃনশি�র দখল নাই।

(২২) িনহত ব�ি� তার মতৃ��র িনিদ�� সম�য়ই মতৃ��বরণ কর�ব। মতৃ��র িনিদ�� সময়
একিটই।

(২৩) হারামও িরিজক। ��ত��কই তার িন�জর িরিজক স�ণূ��া� হ�ব চাই হালাল
�হাক বা হারাম। এটা অক�নীয় �য �কান মানষু িন�জর িরিজক খা�ব না িকংবা অ�ন�র
িরিজক খা�ব।আ�াহ যা�ক ই�া পথ�� ক�রন, যা�ক ই�া �হদা�য়ত ক�রন।

(২৪) �যটাই বা�ার জন� কল�াণকর �সিটই আ�াহ তাআলার জন� ওয়ািজব
(অবশ�করণীয়) নয়। কািফর এবং িকছ�নাফরমান ঈমানদার�দর কব�র আযাব,
�নককার�দর কব�র িনয়ামত �দান যা আ�াহই অবগত এবং যা আ�াহই ই�া ক�রন,
মনুকার-নাকীর এর �� করা নকলী দিললাদী �ারাই �মািণত।

(২৫) (িকয়াম�তর পর) পনু��ীিবত হওয়া সত�। ওজন (আমল�ক মাপা) সত�।
আমলনামা সত�। িজ�াসাবাদ (হাশ�রর মা�ঠ) সত�। হাউ�জ কাউসার সত�। পলুিসরাত
সত�।জা�াত সত�, জাহা�াম সত�। এ দ�ুটাই সিৃ�, িবদ�মান, বাকী থাক�ব, �ংস হ�ব না
এবং এ দ�ুটার অিধবাসীরাও �ংস হ�ব না।

(২৬) কিবরা �নাহ ঈমানদার বা�া�ক ঈমান �থ�ক �বর ক�র �ফ�ল না, কুফ�রর ম�ধ�ও
��বশ কির�য় �দয় না।

(২৭) আ�াহ তার সা�থ িশরক করা�ক �মা কর�বন না। িশরক �থ�ক �ছাট
�য�কানিকছ�চাই কিবরা �নাহ �হাক বা সগীরা যা�ক ই�া �মা ক�রন।

(২৮) সগীরা �না�হও শাি� �দওয়া হ�ত পা�র, কিবরা �নাহও মাফ ক�র �দওয়া হ�ত
পা�র যখন তা হালাল ম�ন ক�র করা হ�ব না। �নাহ�ক হালাল ম�ন করা (ইি�হলাল)
কুফর।

(২৯) কিবরা �নাহগার�দর জন� রাসলূ এবং �নককারগ�ণর শাফাআত করা �মািণত।
ঈমানদার�দর ম�ধ� কিবরা�নাহকারীরা িচরকাল জাহা�া�ম থাক�ব না।

(৩০) ঈমান বলা হয় যা িকছ�আ�াহর প� হ�ত এ�স�ছ তা আ�িরকভা�ব �ম�ন �নওয়া
এবং তা ম�ুখ �ীকার করা।

(৩১) আমলসমহূ �তঃ বিৃ� পায়। ঈমান বা�ড়ও না, �াসও পায় না।

(৩২) ঈমান এবং ইসলাম একই (িবষয়)।



(৩৩) যখনই বা�া �থ�ক অ��র �ম�ন �নওয়া (তাসদী�) এবং ম�ুখ �ীকার করা
(ই�রার) পাওয়া যা�ব তার জন� ‘আিম অবশ�ই ঈমানদার বলা’ �� হ�ব। এভা�ব বলা
উিচত না ‘আিম ইনশাআ�াহ ঈমানদার’।

(৩৪) �সৗভাগ�বানও কখনও দ�ূভ�া�গ পড়�ত পা�র, দভূ�াগাও কখনও �সৗভাগ� �প�ত
পা�র। �সৗভাগ� ও দভূ�া�গ� পিরবত�ন হয়, �সৗভাগ� ও দভূ�াগ� িনধ�ার�ণ (পিরবত�ন) হয় না।
এ দ�ুটা আ�াহর �ণাবলী �থ�ক দ�ুটা �ণ।আ�াহ�ত �যমন �কান পিরবত�ন নাই, তার
�ণাবলী�তও পিরবত�ন নাই।

(৩৫) রাসলূ�দর ��র�ণ (িব�শষ) ��া র�য়�ছ।আ�াহ তাআলা মান�ুষর মধ� হ�ত
মান�ুষর িনকট রাসলূ�দর পািঠ�য়�ছন সসুংবাদদাতা, সতক�কারী আর �ীিন-দিুনয়ািব
িবষয়াদীর �যসব ব�াপা�র মানষু(ওহীর) মখুা�প�ী �সসব িবষয়াদীর বণ�নাকারী��প।

(৩৬) আ�াহ তা�দর�ক �াকৃিতক িনয়ম ভ�কারী মিুজজাসমহূ �ারা সাহায� ক�র�ছন।

(৩৭) �থম নবী হ�লনআদমআলাইিহস সালাম। �শষ নবী হ�লন মহুা�াদ সা�া�া�
আলাইিহ ওয়া সা�াম। িকছ�হািদ�স তা�দর সংখ�ার বণ�না এ�স�ছ।�াধান� মত হল
উ���খর সময় �কান সংখ�ায় িনিদ�� না করা। কারণআ�াহ ব�লন,

“তা�দর কত�কর বণ�না আিমআপনা�ক ক�রিছ আর কত�কর বণ�না আিমআপনা�ক
�দইিন”

সংখ�া উ��খ িনরাপদ নয়। এ�ত নবী নয় এমন কাউ�ক নবী�দর অ�ভ���ক�র �ফলা
িকংবা নবী�দর মধ� হ�ত কাউ�ক তা�দর তািলকা �থ�ক �বর ক�র �ফলা হ�ত পা�র।
তা�দর ��ত��কইআ�াহর প� হ�ত সংবাদদাতা, মবুাি�গ িছ�লন। িছ�লন সত�বাদী,
কল�াণকামী।

(৩৮) আি�য়া আলাইিহমসু সালা�মর ম�ধ� ��� নবী হ�লন মহুা�াদ সা�া�া�আলাইিহ
ওয়াসা�াম।

(৩৯) �ফ�রশতারা আ�াহর বা�া। তাঁর আ�দশ পালনকারী। তারা প�ুষ� বা নারী��র
��ণ �ণাি�ত নন।

(৪০) আ�াহর িকছ�িকতাবআ�ছ যা িতিন তার নবী�দর উপর নািযল ক�র�ছন। তা�ত
তার আ�দশ-িন�ষধ, সসুংবা�দর ওয়াদা, আযা�বর ধমিকর বণ�না আ�ছ।

(৪১) রাসলূ�ুাহ আলাইিহস সালাত�আস-সালা�মর জা�তব�ায় সশরী�র আকাশপা�ন
িমরা�জর ঘটনা সত�।অতঃপর উ���আ�াহ যা ই�া ক�র�ছন �স পয�� গমনও সত�।



(৪২) আউিলয়া�দর কারামত সত�। ওলী�দর শা�ন �াকৃিতক িনয়ম বিহঃভ��ত কারামত
�কািশত হয়। �যমনঃ অ� সম�য় িবরাট দরূ� অিত�ম করা,��য়াজ�নর সময় খাদ�,
পানীয়, �পাশাক ইত�ািদ �কাশ হওয়া। বাতাস এবং পািন�ত হাঁটা। বাকহীন জড়পদা�থ�র
সা�থ কথা বলা। সাহায��াথ��ক বালা (মিুসবত) �থ�ক বাঁচা�না, শ� �থ�ক র�ার জন�
জ�ির িবষ�য়রআ�াম, এছাড়াও িবিভ� িবষ�য়। এিট রাসলূ (সা) এরই মিুজযা �য তার
উ�ত হ�ত �কান একজ�নর শা�ন এ ধর�নর কারামত �কাশ পায়। �কননা এর মাধ��ম
তার ওলী হওয়া �কাশ পায়।আর �স ওলী হ�ব না যিদ না �স তার �ীনদারী�ত সত�বাদী
হয়। তার �ীনদারী হল রাস�ূলর িরসালাত�ক �ীকার করা।

(৪৩) ��� মানষু আমা�দর নবীর পরআব বুকর িস�ীক এরপর উমরআলফা��
এরপর উসমান যনু-নরূাইন এরপরআলীআল মরুতাজা। তা�দর �খলাফতও এই
তারতীব অনযুায়ী।

(৪৪) �খলাফত (রা�শদা) ি�শ বছর, এরপর রাজ� এবং শাসন।

(৪৫) মসুিলম�দর জন� একজন ইমাম থাকা জ�ির। িযিন �িতি�ত হ�বন তা�দরআইন-
কাননু বা�বায়ন, �দদু �িত�া, িববাদ দরূীকরণ, �সন�বািহনী ��তকরণ, যাকাত �হণ,
ডাকাত, �চার, দবু�ৃ��দর শাি� �দান, জমুা ও ঈ�দর সালাতসমহূ �িত�া, বা�া�দর ম�ধ�
সংগিঠত িববাদ িনরসন, �কু�কর ব�াপা�র ��দয় সা���হণ, সগীর�দর িববাহ কির�য়
�দওয়া, সগীর বলা হয় যা�দর অিভভাবক নাই, গিণমত ব�ন ইত�ািদর মাধ��ম।

(৪৬) ইমা�মর হওয়া উিচৎ �কাশ�। �গাপনও নয়, অ�প�ারতও নয়। কুরাইশ �থ�ক
হওয়া (আবশ�ক)। কুরাইশ ব�তীত অন��দর জা�য়জ নাই। ত�ব বন হুািশ�মর সা�থ খাস
না।

(৪৭) ইমা�মর মা’সমূ হওয়া শত�নয়। তার সম�য়র সব�চ�য় উ�ম হওয়াও শত�না। ত�ব
সাধারণ পণূ�অিভভাবক��র �যাগ� হওয়া শত�। দা�ল ইসলা�মর �দদু সংর�ণ,
আইনকাননু �িত�া, জা�লম �থ�ক মাজল�ুমর ইনসাফ র�ায় স�ম, দ� হওয়া শত�।

(৪৮) িফসক এবং অন�া�য়র কার�ণ ইমাম বিহঃ��ত হ�য় যান না।

(৪৯) ��ত�ক �নককার এবং বদকা�রর �পছ�ন সালাত জা�য়জ।

(৫০) ��ত�ক �নককার এবং বদকা�রর জানাযাও পড়া হ�ব।

(৫১) সাহাবা�দরআ�লাচনার সময় ভাল ব�তীত অন� সবিকছ�(ম�আ�লাচনা) �থ�ক
��খ থাক�ত হ�ব।

(৫২) আমরা দশজন সসুংবাদ�া��র সা�� �দই যা�দর�ক নিবজী আলাইিহস সালাত�



ওয়াস-সালাম সসুংবাদ িদ�য়�ছন।

(৫৩) সফর এবং হাজর উভয়����ই �মাজার উপর মা�সহ �বধ ম�ন কির আর
�খজ�ুরর নাবীয�ক হারাম বিল না।

(৫৪) ওলী কখ�না নবীর ��র �পৗছ�ত পার�ব না।

(৫৫) বা�া কখ�না এমন ��র �পৗছ�ব না �যখা�ন আ�দশ-িন�ষধ তার জন� বাদ প�ড়
যা�ব।

(৫৬) নসসমহূ তার বািহ�কতার উপ�রই �হণ কর�ত হ�ব। এ �থ�ক মখু িফির�য় এমন
অ�থ�র িদ�ক যাওয়া ইলহাদ (�ীনিবকৃিত), �যসব অ�থ�র িদ�ক বা�তনীরা িগ�য়�ছ।

(৫৭) নসুসূ�ক রদ করা কুফর।

(৫৮) �নাহ�ক হালাল ম�ন করা কুফর এবং তা�ক ত�� ম�ন করাও কুফর। শরীয়�তর
িবষ�য় ঠা�া করা কুফর।আ�াহ তাআলা �থ�ক িনরাশ হওয়া কুফর।আ�াহ �থ�ক
িনভ�য় হ�য় যাওয়াও কুফর। গণক�ক সত�ায়ন করা তার গা�য়বী সংবাদ �দওয়ার
ব�াপা�র এিটও কুফর।

(৫৯) অি��হীন �কান ব� হয় না।

(৬০) মতৃ�দর জন� জীিবত�দর �দায়া এবং মতৃ�দর প� হ�ত জীিবত�দর সদকা মতৃ�দর
জন� উপকারী।

(৬১) আ�াহ তাআলা দআু�ত সাড়া �দন, ��য়াজনসমহূ পরূণ ক�রন।

(৬২) নিবজী আলাইিহস সালাত�ওয়াস-সালাম িকয়াম�তরআলামতসমহূ �থ�ক যা িকছ�
সংবাদ িদ�য়�ছন সবই সত�। �স��লা হল দা�াল, দা�াত�লআরদ, ইয়াজজু-মাজজু
�বর হওয়া, আসমান �থ�ক ঈসা আলাইিহস সালা�মর নািযল হওয়া, সযূ�পি�ম �থ�ক
উদয় হওয়া।

(৬৩) মজুতািহদ কখ�না ভ�ল ক�র কখ�না সিঠক হয়।

(৬৪) মান�ুষর রাসলূ �ফ�রশতা�দর রাসলূ �থ�ক উ�ম। সাধারণ মানষু �থ�ক
�ফ�রশতা�দর রাসলূ উ�ম। সাধারণ মানষু সাধারণ �ফ�রশতা �থ�ক উ�ম।


